
 
 

NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 13 DE ABRIL DE 2020 
 
É difícil acreditar que faz um mês desde que estamos juntos fisicamente como uma comunidade escolar.  Eu sei que 
todos nós tivemos uma inclinação um pouco diferente para nossas experiências este mês - não há realmente nenhuma 
maneira de resumir o que está acontecendo de uma maneira que vai validar a realidade de cada família, então eu não 
vou mesmo tentar. Mas acho que é seguro dizer que sentimos falta de estarmos juntos nas salas de aula, nos campos de 
jogo, nas casas de nossos amigos e parentes, e em lojas e restaurantes. Graças a Deus que estamos em 2020 e temos a 
infraestrutura eletrônica para ficarmos juntos social e academicamente, pelo menos até certo ponto. Embora a 
educação on-line e a socialização não substituam a coisa real, é melhor do que amarrar mensagens nas pernas 
esqueléticas dos pombos, então acho que devemos ser gratos por isso. 
 
A maior notícia que tenho que compartilhar esta semana é que o MCAS foi cancelado para este ano! Isso faz sentido, já 
que qualquer tempo presencial que nos resta na escola este ano pode ser melhor aproveitado. 
 
Gostaria também de compartilhar alguns dados das pesquisas que as famílias concluíram e dos padrões de conclusão do 
trabalho pelos alunos nesta fase de ensino a distância de um mês: 
 

• Até o momento, 76% dos alunos estão entregando a maior parte de suas tarefas de trabalho. Obrigado a todos 
vocês que têm trabalhado tanto para completar seu trabalho em circunstâncias tão difíceis. Para aqueles de 
vocês que não foram capazes de chegar a este nível de conclusão de trabalho, entendemos que as coisas estão 
difíceis. Nós designamos uma ligação pessoal para cada uma dessas famílias, e esses funcionários estão 
trabalhando duro para descobrir como podemos apoiá-lo para aproveitar ao máximo seu tempo em casa. 

• Das 60 famílias que preencheram nossa pesquisa de trabalho, 80% acreditam que a carga horária é fácil ou pelo 
menos gerenciável. Estamos trabalhando com os 20% que acreditam o contrário para ajudá-los a gerenciar. 

• 90% avaliaram o bem-estar emocional do filho como positivo. Mais uma vez, estamos trabalhando duro para 
fornecer conexão e recursos às famílias necessitadas. 

 
Adoraríamos que mais alunos preenchessem nossa pesquisa de ensino a distância de alunos, que pode ser acessada aqui. 
https://forms.gle/YYz6LGRyKrSWRB4w7 https://forms.gle/YYz6LGRyKrSWRB4w7. 
 
Ainda esta semana você receberá uma comunicação sobre maneiras de manter a conexão com a escola na próxima 
semana, para aqueles que optarem por fazê-lo. Fique seguro e fique à vontade para entrar em contato comigo no 
pniles@cclcs.info  ou no 774-722-2203 se precisar de alguma coisa ou tiver alguma dúvida. 
 
Respeitosamente  
Paul Niles 

 
Página do Site para Ensino a Distância e Recursos – Criamos uma página no site para 
ajudar pais e alunos com informações e recursos importantes durante esse período. A 
página inclui a carta mais atualizada do Sr. Niles, Notas para Casa, atribuições semanais de 
notas, suporte acadêmico, serviços e tecnologia. Confira!   
https://www.cclighthouseschool.org/distance-learning  ou clique na foto We're All in This 

Together na página inicial do site! 
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Recursos locais de serviços alimentares-  https://bit.ly/39swSJt 
  
Serviços de Aconselhamento - Nossa conselheira da escola Gosnold, Katrina Nichols, ainda está disponível para prestar 
serviços aos alunos. Ela realizará chamadas semanais e/ou reuniões do FaceTime. Durante este tempo sem precedentes 
em que nos encontramos, saiba que o aconselhamento pode ser prestado aos alunos que podem querer conversar. Por 
favor, entre em contato com a Sra. Marvullo se quiser iniciar o processo de encaminhamento.  
  
Apoioacadêmico - Ensino De nível fundamental Especialistas enviaram pesquisas para todas as famílias de alunos com 
IEPs. Por favor, verifique seu e-mail para responder. Se você NÃO recebeu a pesquisa, envie um e-mail para o seu contato 
de nível de nota, e nós garantiremos que você a receba!  

6º - Jen Hyora, jhyora@cclcs.info 
7º - Autumn Bates, abates@cclcs.info 
8º - Christin Sims, csims@cclcs.info 
 
 

Pais do 8º ano! Isso é importante! - Na semana passada, as famílias do 8º ano receberam um e-mail do "Eversign". Este 
e-mail era um formulário eletrônico de lançamento de registro para você assinar. Este é um formulário importante que 
deve ser preenchido para que o CCLCS libere o registro permanente do seu filho para o seu ensino médio escolhido. 
  
Se você já conhece o ensino médio que seu filho estará frequentando, siga as instruções para preencher o formulário 
(certifique-se de incluir a data e a assinatura) e, em seguida, pressione enviar. Se você não tem certeza de qual escola seu 
filho irá frequentar no próximo ano, preencha o formulário assim que for decidido. 
 
Se você não recebeu o e-mail da Eversign, envie um e-mail para Mindy Lamothe em mlamothe@cclcs.info. 
  

 
Concurso de Fotos para Animais de Estimação! - ÚLTIMA CHAMADA para a primeira parada anual do CCLCS Pet. Mande 

fotos de seus animais de estimação. Vocêreceberá uma apresentação de slides e, em seguida, será solicitado a fazer 
sugestões para as categorias Melhor/Maioria (melhor em show, melhor fantasia, melhor truque, mais criativo, mais 
fofo...) As fotos devem ser enviadas para a Sra. GP em  sgrahampye@cclcs.info. 
  

Gritos de  aniversário! FELIZ ANIVERSÁRIO! 
Um grande aniversário atrasado para Aidan Mitchell em 2 de abril! Espero que tenha tido um ótimo dia, Aidan! 

15de Abril   Jonah Perdue e Indy Antos! 

17de abril   Samantha Vetorino!! 
19de abril   Silvia Cronin!! 
20de abril   Aria O'Neil!! 

24de Abril   Nicole Costa, ChloeDoyle,  Troy Averett  e  Isabel Colella! 
  
  

Meme da Semana - 
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